
VHS110 ATEX

Większa moc. Większe bezpieczeństwo. 
Zaledwie 40 cm średnicy.



Praktyczny system odłączania pojemnikaCzyszczenie strefy produkcyjnej dla zapewnienia 
najwyższego poziomu higieny

Doskonałe rozwiązanie do czyszczenia maszyn 
technologicznych na  końcu cyklu roboczego

Czyszczenie trudno dostępnych powierzchni rur w warunkach ATEX



VHS110 ATEX

Model VHS110 ATEX stanowi właściwy wybór w razie 
konieczności zastosowania kompaktowego jednofazowego 
odkurzacza przemysłowego zapewniającego najwyższe 
standardy bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu:
 · Silnika bezszczotkowego
 · Wysokiego stopnia filtracji, nawet do ULPA15
 · Szerokiego wachlarza komponentów antystatycznych. 

Model VHS110 ATEX jest odkurzaczem przemysłowym 
w wykonaniu przeciwwybuchowym, który nadaje się do 
zastosowania w strefie ATEX Z22.

Niniejszy model wyposażony w silnik bezszczotkowy 
zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa oraz duże 
osiągi w zakresie przepływu strumienia powietrza. 
Ponadto, nie wymaga on częstego prowadzenia czynności 
konserwacyjnych i nadaje się do stosowania ciągłego.

Stopień filtracji stanowi kolejną zaletę tego urządzenia: 
model standardowy wyposażono antystatyczny filtr 
gwiaździsty klasy L o powierzchni 1 m2 ; filtry absolutne 
HEPA14/ULPA15 umożliwiające bezpieczne odbieranie 
pyłów toksycznych dostępne są opcjonalnie. Zastosowanie 
innowacyjnego systemu PullClean umożliwia szybkie 
i efektywne czyszczenie filtra podczas biegu maszyny.

Model VHS110 ATEX jest modelem kompaktowym 
umożliwiającym zastosowanie w dowolnej lokalizacji. 
Charakteryzuje się on dobrą wydajnością dzięki 
wykorzystaniu odłączalnego pojemnika o pojemności 
37 litrów wykonanego ze stali nierdzewnej. Jego 
nieskomplikowana budowa umożliwia czyszczenie i łatwą 
dezynfekcję w dowolnym miejscu pracy. Konstrukcja 
odkurzacza może być malowana lub wykonana ze stali 
nierdzewnej AISI 304 (opcjonalnie), model VHS110 
ATEX o konstrukcji modułowej umożliwia operatorowi 
rozszerzanie możliwości produkcyjnych w ciągu kilku minut 
w trakcie prowadzenia cyklu roboczego.

VHS110 ATEX: doskonałe urządzenie zapewniające 
bezpieczeństwo użytkowania.

Certyfikacja ATEX i silnik bezszczotkowy: najwyższej klasy, niewielkich rozmiarów odkurzacz.

Jednofazowy przeciwwybuchowy 
odkurzacz przemysłowy dla Twojej firmy
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Filtracja absolutna powietrza chłodzącegoFiltr gwiaździsty i filtr absolutny

Wakuometr kontrolujący stale wydajność 
odkurzacza

Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 
37 litrów

Dane techniczne
Opis Jednostka VHS110 Z22 VHS110 Z22 UKP VHS110 C2D2

Napięcie V 230 110 120

Częstotliwość Hz 50 50 60

Klasa ochrony IP 65 65 65

Klasa izolacji Klasa F F F

Moc znamionowa kW 1,1 1 1

Przepływ powietrza bez 

węża
L/min 3600 3300 3300

Podciśnienie maks. kPa 22 22 22

Poziom hałasu dB(A) 73 73 73

Pojemność pojemnika L 37 37 37

Typ głównego filtra Filtr gwiaździsty antystatyczny klasy L Filtr gwiaździsty antystatyczny klasy L Filtr gwiaździsty antystatyczny klasy L

Powierzchnia głównego 

filtra 
cm2 10,000 10,000 10,000

Wlot mm 50 50 50

Długość x szerokość x 

wysokość
cm 56x57x124 56x57x124 56x57x124

Waga kg 42 42 42

System czyszczenia filtra PullClean: zamknij wlot 
i pociągnij gwałtownie klapkę kilka razy

Całkowicie uziemiony
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